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Τρόποι Απεικόνισης Εξαγόµενων
� Πίνακες απόφασης (decision tables)

� Ο απλούστερος τρόπος απεικόνισης των εξαγοµένων

� ∆ένδρα απόφασης (decision trees)
� Με ονοµαστικά και αριθµητικά χαρακτηριστικά

� Κανόνες απόφασης (decision rules)

� Κανόνες συσχέτισης (association rules)
� ∆ιαφορά από κανόνες ταξινόµησης (classification rules)
� Αχανής αριθµός συσχετίσεων → 2 κριτήρια : 1) Support 2) Confidence

� Κανόνες µε εξαιρέσεις (rules with exceptions)
� Default…except if…then…

� Κανόνες µε συσχετίσεις (rules involving relations)
� Σύγκριση ενός χαρακτηριστικού µε ένα άλλο

� Γραµµική παλινδρόµηση (linear regression)

� ∆ένδρα για αριθµητική πρόβλεψη (trees for numeric prediction)
� <... ή >… στα κλαδιά αντί για true ή false

� Οι κόµβοι περιέχουν την µέση τιµή και όχι την πιο συχνή τιµή

� Απεικόνιση µε βάση υποδείγµατα (instance-based representation)
� (Lazy Learning) αποστήθιση της θέσης κάποιων υποδειγµάτων και αντιστοίχηση

των νέων υποδειγµάτων σε σχέση µε τα προηγούµενα

� Οµάδες (clusters)
� Άγνωστη η µεταβλητή στόχος → Οµαδοποίηση



� Το σφάλµα στα δεδοµένα εκπαίδευσης δεν αποτελεί αξιόπιστο

δείκτη απόδοσης σε µελλοντικά δεδοµένα

� Λύση : ∆ιάσπαση των δεδοµένων σε σύνολο εκπαίδευσης (training

set) και σύνολο ελέγχου (test set)

�ΠΡΟΣΟΧΗ : Στο σύνολο ελέγχου (test set) έχουµε ανεξάρτητα υποδείγµατα

που δεν συµµετείχαν µε κανένα τρόπο στη διαδικασία εκπαίδευσης

�Αλλιώς πρόβληµα υπέρ-εκπαίδευσης (over-training)

� ∆ιαδικασία παρακράτησης (holdout) : είναι ο διαχωρισµός του

αρχικού συνόλου δεδοµένων σε σύνολο εκπαίδευσης (2/3) και ελέγχου (1/3) 

(χρησιµοποιείται για περιορισµένο όγκος δεδοµένων)

� ∆ιαστρωµατοποιηµένη παρακράτηση (stratified holdout)

- ∆ιαφυλάσσει την ύπαρξη κάθε τάξης σε περίπου ίσες αναλογίες στα

υποσύνολα (ΠΡΟΒΛΗΜΑ : δείγµατα όχι αντιπροσωπευτικά)

� Επαναλαµβανόµενη παρακράτηση (repeated holdout)

− Η επανάληψη της µεθόδου παρακράτησης µε χρήση διαφορετικών

υποσυνόλων (ΠΡΟΒΛΗΜΑ : επικάλυψη)

� ∆ιασταυρωµένη επικύρωση (cross-validation) : Κάνει διάσπαση των

δεδοµένων σε k ισοµεγέθη υποσύνολα και χρήση κάθε υποσυνόλου

διαδοχικά για έλεγχο, τα υπόλοιπα δεδοµένα για εκπαίδευση



Μορφές Cross-validation :

� stratified ten-fold CV

� repeated stratified CV (πιο αξιόπιστη επιλογή)

� Leave-One-Out CV (µικρά δείγµατα)

� Μέθοδος Bootstrap :

� Η διαφορά από την µέθοδο CV είναι ότι η µέθοδος Bootstrap 

χρησιµοποιεί δειγµατοληψία µε επανατοποθέτηση για την δηµιουργία

του συνόλου εκπαίδευσης

� Κριτήρια Σφάλµατος για αποτίµηση αριθµητικής πρόβλεψης :

� 1) Mean-Squared Error, 2) Root Mean Squared Error, 3) Mean Absolute 

Error, 4) Relative Squared Error, 5) Root Relative Squared Error, 

6) Relative Absolute Error, 7) Correlation Coefficient
� MSE : το πλέον δηµοφιλές µέτρο σφάλµατος

� RMSE : ίδιες διαστάσεις µε την προβλεπόµενη τιµή

� MAE : λιγότερο ευαίσθητο σε τιµές προς εξαίρεση (outliers) από το MSE

� R.. : τιµές σφάλµατος σε σύγκριση µε το σφάλµα που θα προέκυπτε αν κάθε πρόβλεψη

ήταν ίση µε τη µέση τιµή

� CC : αποτίµηση της συσχέτισης µεταξύ των πραγµατικών τιµών a και των προβλέψεων

p


